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Vanaf 2015 gaan verantwoordelijkheden van de regering op het gebied van

door een persoonsgebonden budget kan bewerkstelligen dat haar zwaar

jeugdzorg, mensen met een arbeidsbeperking en de ondersteuning van ouderen

gehandicapte zoon thuis kan wonen, bij zijn ouders en broers. We waren te gast

en gehandicapten, naar de gemeenten. Het uitgangspunt: betere zorg, voor

op een ‘Gebarenboerderij’, maar spraken ook met deskundigen over de wijze

minder geld. ,,Dat is een illusie’’, meent de één. ,,Komt helemaal goed’’, vindt

waarop gemeenten hun nieuwe verantwoordelijkheden met betrekking tot

een ander. De vergezichten zijn er, de uitwerking in de praktijk moet nog

aanbestedingen invullen. BN’ers als André Rouvoet en Kamerlid Carla Dik-Faber

uitkristalliseren. Toch maken velen zich zorgen. Met name mensen die nu al

komen aan het woord, we bezochten een vooruitstrevende sociale werkplaats en

afhankelijk zijn van soms complexe en kostbare zorg. Is die zorg straks ook nog

een praktijkschool in de Achterhoek.

beschikbaar? En betaalbaar?

Het is geen eenvoudige materie. En als er iets duidelijk wordt, is het dat er nog veel
onduidelijk is. Toch is één ding glashelder; de honden blaffen, maar de karavaan

BDUmedia staat in deze Zorgkrant, die als bijlage bij al onze krantentitels wordt

trekt verder. Onverbiddelijk richting een nieuwe samenleving.

verspreid, stil bij tal van aspecten die bij de komende veranderingen een rol spelen.
We hebben oog voor de Zorgverzekeraars, maar ook voor de moeder die alleen
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Een kwestie van vertrouwen

zorgkrant

Theorie en praktijk bij de inkoop van zorg door de gemeenten

Het kostte me moeite om een zorgaanbieder te vinden die
bereid was iets te vertellen over het proces van de inkoop
van zorg door gemeenten. Peter Bosselaar, directeur Zorg bij
Opella wilde er in het algemeen wel wat over kwijt. Navraag
bij ‘aanbestedingsprofessor’ Jan Telgen leverde op dat de
ervaringen die Opella opdeed, niet uniek zijn.

De gemeenschappelijke wens van Rijksoverheid
en gemeenten om de zorg niet alleen dichter
bij huis te leveren maar ook per prestatie
of resultaat af te rekenen blijkt nog niet
uit het aanbestedingstraject voor 2015.
Peter Bosselaar: ,,Het is nog gewoon ‘uurtje
factuurtje.” Professor Telgen: ,,Ik hoopte dat
de zorgaanbieders ruimte en vrijheid zouden
krijgen voor hun professie. Maar overal zie ik

Jan Telgen: ,,In 2015 al betere zorg? Dat vraag ik me af.” (Foto: Marten Idema)

toch weer zorginkoop per uur. Ik kom maar heel
wordt van alles aan zorgaanbieders gevraagd,

maar het hoeft niet. Inmiddels zijn gemeenten

vooral veel bewijzen van een gezonde

door staatssecretaris Van Rijn gestimuleerd

Vertrouwen

bedrijfsvoering. Maar als het zorgbedrijf omvalt

om dat geld wel in te zetten. We zien nu overal

Met name huishoudelijke hulp als gemeentelijke

ga je als gemeente gewoon met een ander in

versneld gemeenten in beweging komen.’’

voorziening gaat op de schop. Maar gemeenten

zee. Dat bedrijf gaat failliet, niet de gemeente.

zijn straks ook verantwoordelijk voor

Gemeenten maken zich op voorhand veel te

,,Dat voelt niet goed’’

begeleiding ter ondersteuning van participatie

druk en beschouwen de diensten als apparaten

Er komt ook een speciale taskforce ‘Transitie

weinig resultaatgerichte inkoop tegen.’’

en zelfredzaamheid, zodat iedereen zo lang

Peter Bosselaar: ,,De logica ontbreekt in deze fase

met garantiebewijzen. Dat brengt zakelijk gedoe

Langdurige Zorg’: een aanbod om via een

mogelijk thuis kan blijven wonen en kan

van aanbesteden.” (Foto: Marten Idema)

met zich mee, inclusief veel bijkomende kosten

‘aanjaagteam’ te bemiddelen tussen gemeenten

omdat hiervoor mensen zijn ingehuurd, terwijl

en zorgaanbieders. Professor Telgen: ,,Ik

het niet nodig is.”

weet niet wat de overheid voor ogen heeft

‘meedoen’ in de samenleving. Ook dat moet
met minder geld. Jan Telgen is hoogleraar

Ze kopen dure expertise van buitenaf in, deze

inkoopmanagement publieke sector aan de

kosten worden deels op de zorgaanbieders

Universiteit Twente. Hij erkent dat het lastig

afgewenteld en vervolgens wordt er via oude

Huishoudelijke hulp

rijksoverheid door de decentralisatie van de

is voor gemeenten: ,,Zorghervorming door de

methodes en berekeningen aanbesteed. Dit

Oorspronkelijk had het Rijk besloten dat

ondersteuning geen instrumenten meer om

resultaten van zorg in te kopen is ook, vooral,

ondanks de onderliggende visiedocumenten

gemeenten op huishoudondersteuning

de gemeenten te dwingen. Als het echt om

een zaak van vertrouwen. Het meten van

die in nauw overleg met de zorgaanbieders tot

als individuele voorziening 75% moesten

ingrijpen in de uitvoering van de gemeentelijke

de resultaten is lastig: je geeft als gemeente

stand gekomen zijn.”

bezuinigen. Dat werd later 40% en nog later

zorgtaken gaat, heeft de gemeenteraad het

32%. Dus theoretisch gezien zou tweederde

voor het zeggen, niet het Rijk. Het Rijk kan niet

een bedrag aan een zorgaanbieder en vraagt

met deze taskforce. In het algemeen heeft de

als prestatie iets te doen aan -bijvoorbeeld-

Jan Telgen is echter minder enthousiast over de

van de mensen hun huishoudelijke hulp kunnen

meer ingrijpen door bijvoorbeeld de gemeente

sociaal isolement. Hoe? Dat laten we aan u als

zorgaanbieder die voor een gemeente bepaalt

behouden in 2015. Daarbij besloot het Rijk in juli

te dwingen met een korting op de algemene

zorginstelling over. Dat vraagt vertrouwen.

of iemand voor ondersteuning in aanmerking

de toelage huishoudelijk hulp te introduceren:

uitkering of een zogenaamde ‘aanwijzing’ van de

Andersom moeten aanbieders erop kunnen

komt. ,,Ik zou daar meer vertrouwen in hebben

75 miljoen om ruim 10.000 banen te behouden.

minister.”

vertrouwen dat de gemeente hun resultaten ook

als er niet bezuinigd hoefde te worden. Maar

Na Prinsjesdag kwam daar nog 40 miljoen bij.

op een eerlijke manier beoordeelt.”

nu moeten deze organisaties ook aan hun eigen

Toch blijken veel gemeenten de huishoudelijke

Dat heeft Opella inmiddels ondervonden: ,,We

Navraag bij de gemeente Ede bevestigt dat:

overleving denken én ze zijn nou eenmaal vooral

hulp, al dan niet op termijn, helemaal niet meer

maken we het zelfs mee dat een gemeente

,,Het meten van resultaten is wel lastig en zal

thuis in de zorgwereld. Dat is toch de slager die

aan te bieden.

die per 1 januari stopt met huishoudelijke

de komende jaren verder ontwikkeld moeten

zijn eigen vlees keurt, met een doorgaans te

worden.”

beperkte blik: te veel zorg, te weinig welzijn. Ik

Over één groep zorgvragers maakt Peter

mensen die wij wellicht moeten ontslaan

ben van mening dat die toewijzingstaak bij de

Bosselaar zich in het bijzonder zorgen, namelijk

uiteindelijk via SROI weer aan te nemen. Dat

gemeente hoort, via het wijkteam.”

in het geval een gemeente besloten heeft van

voelt niet goed”. SROI betekent Social Return

huishoudelijke hulp een algemene voorziening

on Investment: de voorwaarde bij aanbesteding

Peter Bosselaar: ,,Het is heel ingrijpend wat er
staat te gebeuren. Het trekt een zware wissel

hulp in de aanbesteding de eist stelt om de

op gemeenteambtenaren. Ik krijg de indruk dat

Onnodig zakelijk gedoe

te maken: ,,De groep met een inkomen net boven

met een overheidsinstelling dat ook mensen

diverse gemeenten het overzicht kwijtraken.

Professor Telgen stelt dat de gemeenten het

de het sociaal minimum gaat het stoppen van

in dienst genomen worden met afstand tot de

De logica ontbreekt in deze laatste fase van

zichzelf en de zorgaanbieders onnodig moeilijk

de huishoudondersteuning vooral voelen in de

arbeidsmarkt. Peter Bosselaar: ,,Het ministerie

aanbesteden, mede door tijdsdruk. Dat is

hebben gemaakt. Om over de kosten nog niet

portemonnee. Nu betaalt deze doelgroep het

van VWS heeft geen mogelijkheden om hierbij in

jammer omdat er juist heel veel tijd en energie

te spreken. ,,Ik verbaas me over de gigantische

laagste bedrag aan eigen bijdrage WMO, dus ca.

te grijpen.”

gestopt is in visievorming.”

aanbestedingsinspanningen bij de gemeenten

€ 16,- per maand. Bij huishoudondersteuning

voor de nieuwe WMO. Dat was echt niet nodig.

als algemene voorziening hebben we het over

De gemeenteraad heeft het dus vanaf 2015

Overgangsjaar

Gemeenten hadden een advertentie kunnen

een eigen bijdrage van €15,- per uur. Reken

voor het zeggen als het gaat om gemeentelijke

Bosselaar wil 2015 dan ook vooral als

zetten: wie wil zorg leveren? Dan hadden ze

maar uit als je drie uur per week huishoudelijke

ondersteuning, begeleiding en jeugdzorg. Heeft

overgangsjaar zien. Ook vindt hij dat de ‘inhoud’

slechts achteraf de aankondiging van de gunning

hulp nodig hebt. We zijn nu in gesprek met de

hoogleraar Telgen daar vertrouwen in? Als ik die

van de zorg bij de zorgaanbieders zou moeten

moeten melden in het Publicatieblad van de

gemeenten om de extra Rijksgelden hiervoor te

vraag stel blijft het langer stil dan ik van Telgen

liggen. Hij refereert hierbij aan het project

Europese Gemeenschap. Maar gemeenten

gebruiken.”

gewend ben. Eindelijk zegt hij: ,,Het is positief

‘Experiment Regelarme Instellingen’ waarbij ook

pakken het aan alsof het schoonmaakbedrijven

de toewijzing (indicatie) van de zorg door Opella

of bedrijven voor tuinonderhoud zijn. Dom, want

Opella probeert gedwongen ontslagen te

zijn in Nederland doorgeschoten. Nederland

gedaan wordt: ,,Als zelfs het CIZ (Centrum

het brengt ongelooflijk veel werk met zich mee.

voorkomen. ,,We willen de mensen individueel

geeft twee keer meer geld uit aan zorg dan in

Indicatiestelling Zorg, voor toewijzing en

Deze gang van zaken is vooral heel vervelend

begeleiden naar ander werk. We zien geen

Duitsland en België het geval is. Of gemeenten

dat het zorgveld eens werd opgeschud. We

toetsing AWBZ-zorg, red.) en het ministerie van

voor de zorgaanbieders”.

heil in massaontslag met de bijbehorende

het kunnen? Ik zet mijn vraagtekens. Wel is

VWS vertrouwen uitspreken in onze werkwijze,

Telgen wijst op de neiging van veel gemeenten

maatschappelijke onrust.” En die miljoenen

het zo dat ik veel uitvoeringskracht zie en veel

waarom durven gemeenten ons toch niet meer

om alle risico’s vooraf uit te willen sluiten: ,,In

om de banen te behouden? Bosselaar: ,,Een

creativiteit. Maar in 2015 al betere zorg, dichtbij

te vertrouwen in het aanbestedingstraject?

deze fase van de procedure van aanbesteding

gemeente kan een beroep doen op dat geld,

huis? Dat vraag ik me af.”

zorgkrant

André Rouvoet: ,,Geen ‘eigen schuld,
dikke bult’ maatschappij’’
,,Politiek, stop die voortdurende verhoging van het eigen risico. Mensen
worden verleid tot onverantwoorde keuzes en de solidariteit van de
zorg komt in gevaar.” André Rouvoet, ooit Minister en nu voorzitter van
Zorgverzekeraars Nederland, heeft zich nooit eerder uitgesproken over het
eigen risico waarvan de hoogte elk jaar door de politiek wordt vastgesteld .
Hij doet het nu wel. De maat is vol, wat hem betreft.
Door het steeds hogere verplichte eigen

wijkverpleging. Van de wijkverpleegkundige

risico betalen mensen die zorg nodig hebben

wordt verwacht dat deze naast de medische

André Rouvoet:

steeds meer kosten zelf. In 2015 gaat er echter

zorg ook oog heeft voor sociale vragen. Het

,,Medisch

veel veranderen. Voor verzekeraars lijkt een

is dan belangrijk dat de wijkverpleegkundige

noodzakelijke

voortdurende verhoging van het eigen risico

tijdig aan de bel trekt bij de gemeente

zorg van de

misschien financieel aantrekkelijk: ze hoeven

voor meer ondersteuning, bijvoorbeeld bij

hoogste kwaliteit

pas te betalen als de verzekerde zelf al 375

eenzaamheid. De zorgverzekeraars geven

moet bereikbaar

euro heeft betaald aan zorgkosten. Maar

financiële ondersteuning waardoor de

blijven.’’ (Foto:

Rouvoet vindt het een zorgelijke ontwikkeling.

wijkverpleegkundige goede afspraken kan

Zorgverzekeraars

,,Het verplichte eigen risico is in zes jaar

maken met de gemeente. Gesprekken hierover

Nederland)

tijd meer dan verdubbeld. Het verschuift de

tussen gemeenten en zorgverzekeraars

kosten voor de zorg naar mensen met een

verlopen niet altijd soepel.

bos bloemen bij premieverlaging en denkt

is nog maar net naar de Zorgverzekeringswet

gezondheidsprobleem. Als mensen, vanwege

De overgang van de geestelijke gezondheidszorg

aan een belastingheffing om de winsten van

gegaan. Die veranderingen moeten eerst goed

een lagere premie, ook nog kiezen voor het

voor jeugdigen, de jeugd-GGZ, ging aanvankelijk

zorgverzekeraars af te romen bij onvoldoende

doorgevoerd worden.”

maximale vrijwillige eigen risico moeten ze die

ook niet van een leien dakje. Deze jeugdzorg

transparantie. De Consumentenbond wil dat

875 euro wel kunnen ophoesten als ze in het

zit nu nog in het basispakket, maar zal op 1

die winsten gebruikt worden voor eenmalig

Kwaliteit

ziekenhuis belanden. Dat moeten mensen zich

januari 2015 overgaan naar de gemeente.

een paar tientjes extra voor de verzekerden.

Zorgverzekeraars Nederland werkt nauw samen

wel realiseren.”

Rouvoet: ,,Wij merken dat gemeenten heel

André Rouvoet, geprikkeld: ,,Het is geld

met de Nederlandse Patiënten Consumenten

Ook vindt hij dat de solidariteit in het geding

weinig weten van jeugd-GGZ. De gesprekken

van de verzekerden, dus die heffing die Lea

Federatie, waarbij zo’n 30 patiëntenorganisaties

komt door voortdurende verhogingen van

tussen gemeenten en verzekeraars verliepen

Bouwmeester wil, kan helemaal niet, dat weet

zijn aangesloten. Rouvoet: ,,We hebben aan

het eigen risico: mensen met weinig inkomen

aanvankelijk moeizaam; men sprak elkaars taal

ze zelf ook wel. Wat de Consumentenbond wil

verenigingen van medisch specialisten en

kunnen daardoor afzien van een noodzakelijke

niet. Maar we krijgen nu goede berichten van de

klinkt sympathiek, maar ik wil dat de zorg ook

andere beroepsgroepen in de zorg gevraagd

behandeling. Mensen die minder kans hebben

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG): alle

volgend jaar nog betaald kan worden. Toen in

wat zij vinden dat de kwaliteitsnorm moet

op hoge zorgkosten betalen in verhouding

partijen werken goed mee.”

2006 het nieuwe zorgstelsel werd ingevoerd

zijn voor goed werk in hun vakgebied. Deze

minder mee aan de zorg dan bijvoorbeeld

De geestelijke gezondheidszorg is nog niet

leden de zorgverzekeraars behoorlijk verlies.

kwaliteitsnormen zijn hard nodig zodat mensen

iemand die chronisch ziek is of mensen met

zo lang geleden vanuit de AWBZ naar de

Dat had premieverhogingen tot gevolg. Nu

op basis van betrouwbare informatie een

aangeboren aandoeningen. ,,Ik wil niet naar een

Zorgverzekeringswet overgegaan en nu moet de

pas komen de verzekeraars weer in de zwarte

gespecialiseerde zorgverlener of zorginstelling

stelsel dat gebaseerd is op ‘eigen schuld, dikke

jeugd-GGZ dus weer naar de gemeenten via de

cijfers, onder meer door medische zorg scherper

kunnen vinden.”

bult’. Daarom ben ik blij met het zorgstelsel van

Jeugdwet. Maar in principe mag de jongere daar

in te kopen. Maar vanaf 2015 moet wel ruim

Ook hebben zorgverzekeraars hun eigen

nu, met een uitgebreide basisverzekering waarin

straks niets van merken, vindt Rouvoet. ,,Onder

drie miljard extra aan wijkverpleging via de

informatiebronnen over kwaliteitsverschillen

iedereen geaccepteerd moet worden. Als dat

de 18 jaar betaalt de gemeente de behandeling.

zorgverzekeraars betaald gaan worden. En

tussen zorgverleners, aldus Rouvoet. Die

ooit verandert, trek ik aan de bel.”

Daarna loopt de behandeling door via de

vanaf 2016 zal Europa nog scherpere eisen gaan

informatie delen zij waar mogelijk met hun

zorgverzekering.”

stellen aan de reserves van zorgverzekeraars.

verzekerden. Die kunnen hun zorgverzekeraar

De Nederlandse Bank verlangt dat verzekeraars

daarover bellen, ook over wachtlijstbemiddeling.

Bloemen

voldoende reserves hebben, ook omdat over

André Rouvoet: ,,Mensen hebben er recht op

zorgverzekeraars meer dan vroeger in contact

De samenleving blijkt gemengde gevoelens

een paar jaar zorgverzekeraars volledig

om te weten waarom hun verzekeraar geen

met de circa 400 gemeenten in Nederland.

te hebben over zorgverzekeraars. Met

risicodragend moeten zijn.”

contract heeft met een bepaalde zorgverlener

Want de ondersteunende begeleiding

name de winsten van de zorgverzekeraars

Zo ver is het nu nog niet. Dat kan ook niet,

of instelling.” Met nadruk: ,,We hebben een

en dagbesteding gaat uit de verzekerde

werden dit najaar met argusogen bekeken

zegt Rouvoet met nadruk. ,,Bijvoorbeeld,

goed zorgstelsel met een zeer uitgebreide

AWBZ-zorg naar gemeenten. Verzorging en

en becommentarieerd. Lea Bouwmeester,

de wijkverpleging wordt straks uit de

basisverzekering die alle Nederlanders toegang

verpleging aan huis gaat van AWBZ naar de

Tweede Kamerlid voor de PvdA, beloofde

zorgverzekering en niet meer uit de AWBZ

geeft tot medisch noodzakelijke zorg van de

zorgverzekeraar en heet voortaan (weer)

eind september de zorgverzekeraars een

betaald. Ook de geestelijke gezondheidszorg

hoogste kwaliteit. Dat moet zo blijven.”

Gemeenten
Door de veranderingen komen de

D e verzekerde gezondheidszorg in Nederland:
1. Iedere Nederlander is verplicht verzekerd voor intensieve

3. Aanvullende zorgverzekeringen kan men bij zorgverze-

Vanaf 2015 is verpleging en verzorging bij mensen

en langdurige zorg, op grond van de Algemene Wet

keraars afsluiten voor minder noodzakelijke vormen

thuis (nu AWBZ) opgenomen in het basispakket van de

Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het gaat daarbij om

van zorg. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

zorgverzekering. Deze zogenaamde ‘wijkverpleging’

intensieve verpleging en gehandicaptenzorg voor mensen

De zorgverzekeraar mag zelf bepalen welke zorg in de

valt niet onder het eigen risico. Verblijf voor het

die in een zorginstelling verblijven. Deze zorg wordt betaald

aanvullende zorgverzekering wordt vergoed.

tweede en derde jaar in een instelling voor geestelijke
gezondheidszorg (GGZ), gaat ook van de AWBZ naar

uit belastingen en uitgevoerd door zorgkantoren.
Het eigen risico is het wettelijk verplichte bedrag

de Zorgverzekeringswet. Het 1e jaar GGZ-zorg zit al

dat de verzekerde zelf moet betalen voordat de

in het basispakket. Het onderdeel ondersteunende

verzekerd zijn voor medisch noodzakelijk zorg die gericht

zorgverzekering de verdere zorgkosten betaalt van

begeleiding (buiten een instelling) gaat van de AWBZ

is op herstel. Mensen betalen voor deze zorg via de

dat jaar. Het geldt niet voor huisartsenzorg, zorg

naar de gemeentelijke ondersteuning via de Wet

zorgpremie en via afdrachten van de werkgever.

rond zwangerschap en bevalling, diverse preventieve

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Er is een verzekeringsplicht voor het basispakket van

bevolkingsonderzoeken en aanvullend verzekerde

de zorgverzekering. Dit basispakket vergoedt alle

zorg. In 2015 is het eigen risico door de overheid

De AWBZ heet vanaf 2015 Wet Langdurige Zorg (Wlz)

noodzakelijke geneeskundige zorg, geneesmiddelen en

vastgesteld op € 375,-. Men kan ervoor kiezen om het

en is bestemd voor kwetsbare ouderen, zeer kwetsbare

medische hulpmiddelen. Het basispakket wordt elk jaar

eigen risico vrijwillig te verhogen met maximaal 500

mensen met een psychische stoornis en mensen met

vastgesteld door de overheid. De Zorgverzekeringswet

euro tot € 875,- (in 2015) wat een korting oplevert op

een beperking die blijvend 24 uur per dag zorg in de

wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars.

de zorgpremie.

nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben.

2. De Zorgverzekeringswet (Zvw) regelt dat alle Nederlanders

Maarten Jacobs: ,,Aandacht loont’’

zorgkrant

Geestelijke gezondheidszorg dichter bij huis

Maarten Jacobs (63) is huisartsdocent GGZ (geestelijke gezondheidszorg) bij het universitair medisch centrum van de
Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij geeft les aan huisartsen in opleiding over het vaststellen van psychische klachten in de
huisartsenpraktijk en de eventuele behandeling. Ook geeft hij adviezen aan opleidingen tot praktijkondersteuner GGZ. Tot een
half jaar geleden werkte hij ook als huisarts. Jacobs vindt dat huisartsen meer tijd en aandacht zouden moeten besteden aan de
thuiswonende chronisch psychiatrische patiënt.
Hij heeft de liefde voor GGZ van huis uit

Praktijkondersteuner

overlast voor de omgeving wel toenemen, is zijn

meegekregen, zijn vader was psychiater,

De functie van praktijkondersteuner GGZ vindt

verwachting. ,,Want iemand in een psychose

maar (‘mijn enige rebellie’) Jacobs koos toch

Maarten Jacobs een waardevolle aanvulling

kan bijvoorbeeld hard schreeuwen en dat lang

voor het huisartsenvak. Hij bleef als huisarts

op de huisartsenzorg. ,,Deze ondersteuners

volhouden. Dan komt er wel drie keer per dag

gefascineerd door het feit dat lichaam en geest

komen óf vanuit de psychiatrische verpleging

een zorgverlener langs, maar het duurt nou

niet te scheiden zijn in de geneeskunde: ,,Bij

óf ze komen uit het maatschappelijk werk. De

eenmaal vijf dagen voordat de medicijnen gaan

ongeveer een derde van de klachten waarmee

eersten zijn vaker specialistisch ingesteld en

werken.” Toch stelt hij ook dan een opname

patiënten bij de huisarts komen spelen

hebben de neiging te snel naar te zware zorg

het liefst zo lang mogelijk uit: ,,Iemand met een

psychische factoren een rol.”

door te verwijzen. Bijvoorbeeld iemand met

psychose komt bij opname in een psychiatrische

een borderlinestoornis die in een depressieve

instelling in een omgeving terecht met mensen

uitdaging

fase zit hoeft wat mij betreft niet direct naar de

die er nog erger aan toe zijn. Dat kan de situatie

Toen hij een zekere uitdaging ging missen als

duurdere, specialistische zorg als de klachten

juist doen verslechteren.’’

huisarts volgde Maarten Jacobs aanvullende

van zo’n patiënt met een paar gesprekken en

cursussen op het gebied van psychotherapie.

-wellicht- medicatie opgelost kunnen worden,

Hij ziet in de thuisbegeleiding van chronisch

Sinds 2000 werkte hij, naast zijn werk als

totdat de depressie weer voorbij is. De tweede

psychiatrische patiënten en zeker de

huisarts, ook als docent GGZ bij het UMC

groep, uit het maatschappelijk veld, is meer

Radboud. Dat werk wil hij nog blijven doen tot

generalistisch en heeft juist bijscholing nodig als

zijn pensioensgerechtigde leeftijd.

het gaat om de mogelijkheden van GGZ-zorg”.

zorgmijdende patiënten, een belangrijke taak
Dr. Maarten Jacobs. (Foto: Marten Idema)

voor de huisarts. ,,Huisartsen zouden zich meer
moeten inzetten voor een regelmatig contact

Binnen de beroepsvereniging van

instrument: ,,Ik heb het in mijn werk drie jaar

met deze patiënten. Als ze deze mensen goed in

Als het gaat om het nieuwe zorgstelsel met de

praktijkondersteuners GGZ is de discussie

gepromoot, terwijl ik niet bepaald goed ben in

beeld hebben kan dat erger voorkomen. Zo veel

onderverdeling in Basis en Gespecialiseerde

over de functieomschrijving en de

ict-zaken. Het enthousiasmeren van de anderen

zijn dat er ook weer niet per praktijk, hooguit

GGZ heeft Jacobs zo zijn bedenkingen: ,,Ik vrees

opleidingsvereisten dan ook nog steeds

was een moeizame weg. Maar ik merk dat vooral

tien. Deze patiënten hebben doorgaans een

dat dit systeem in de hand gaat werken dat

gaande. Jacobs denkt dat over een jaar of vijf

blended-care, het combineren van persoonlijk

slechtere gezondheid, hun levensverwachting

de problematiek op voorhand te zwaar wordt

de functie wel uitgekristalliseerd is. ,,Zo ging

contact met elektronisch contact goed werkt,

ligt zo’n tien jaar onder het gemiddelde. En

ingeschat zodat je als psychiater de mogelijkheid

dat ook met de praktijkondersteuners voor

zeker voor psycho-educatie.”

een slechtere lichamelijke gezondheid heeft

hebt iemand een langere behandelduur te

diabetes, dat duurde ook zo’n tien jaar.” Een

kunnen bieden. Dus dat de diagnose wordt

belangrijke, zo niet dé belangrijkste taak van de

Overlast

reden om, ook zonder dat de patiënt erom

aangepast aan de te verwachten behandelduur

praktijkondersteuner ziet Jacobs in het geven

Omdat de overheid wil dat ook mensen met

vraagt, op geregelde tijden even te bellen of

in plaats van andersom. De zorgverzekeraar zal

van psycho-educatie, de mensen informeren

ernstige psychiatrische klachten zo veel

langs te gaan. Het kan veel betekenen voor

dat proberen te controleren, maar het is lastig

over hun ziekte en hoe ze er mee om kunnen

mogelijk thuis worden geholpen en zo lang

de patiënt en voor zijn huiselijke omgeving.

te meten.”

gaan. E-health ziet hij daarbij als een belangrijk

mogelijk thuis blijven wonen, zal de kans op

Aandacht loont.”

gevolgen voor de psychische gezondheid. Alle

GGZ-instellingen over de veranderingen sinds 2014

GGZ goedkoper

Pro Persona (vooral Gelderland) maakt voor de Basis GGZ

sociale (wijk)teams. Ook komen er twee poli’s bij, in Ede en

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) moet goedkoper,

gebruik van Indigo. Dat is ook het geval bij Yulius (driehoek

Apeldoorn. Pro Persona is via Indigo zowel in de Basis GGZ

dichter bij huis en mensen moeten langer zelfstandig

Rotterdam, Dordrecht en Gorinchem). Indigo is in 2008

als op preventief gebied actief en werkt veel samen met

thuis blijven wonen, vindt de overheid. De gemeente is

opgericht als landelijk samenwerkingsverband van acht

sociale (wijk)teams voor signalering van risicogroepen en

met ingang van 2015 via de Jeugdwet verantwoordelijk

GGZ-instellingen voor ‘GGZ dicht bij huis’. Het Leger des

risicofactoren in een bepaalde wijk. Yulius is nog bezig met

voor de jeugd-GGZ. Vanaf 2015 zal ook de begeleiding

Heils Gelderland levert wel Basis GGZ maar richt zich met

het opzetten van ambulante teams en neemt deel aan enkele

van mensen met een zware psychiatrische aandoening

name op de ‘mensen zonder helper’, met vaak complexe

gemeentelijke sociale teams; soms in het kernteam, bij

van de Zorgverzekeringswet (Zvw) overgaan naar de Wet

problematiek. Per mail reageerden de instellingen op vragen

andere teams voor deskundigheidsbevordering.

Maatschappelijke Ondersteuning(WMO), en daarmee

over de veranderde GGZ.

ook naar de gemeente. Sinds 1 januari 2014 is de huisarts

Verzekeraars

het eerste aanspreekpunt bij psychische problemen.

Instroom en eigen risico

Zorgverzekeraars moeten de gemeenten helpen met

De huisarts behandelt lichte psychische klachten zelf

De drie instellingen geven desgevraagd aan dat de instroom

de inkoop van jeugd GGZ. Alleen Yulius merkt daar wat

in samenwerking met een praktijkondersteuner GGZ

bij de Basis GGZ de afgelopen maanden minder is dan

van: “In de regio’s Drechtsteden en Alblasserwaard/

(POH GGZ). De Basis GGZ is er voor lichte tot matige

verwacht (al meldt Yulius dat de instroom op dit moment

Vijfheerenlanden is Zorgkantoor Waardenland

problematiek als gevolg van een psychische stoornis.

toeneemt). Pro Persona: ,,Bij de huisarts en de POH-GGZ

(zorgverzekeraar VGZ) een actieve en constructieve partner

Er zijn hierbij vier verschillende zorgtrajecten: kort,

lijkt sprake van een aanzienlijke instroom van cliënten

in het Wmo-transitieproces. Het blijkt erg nuttig te zijn dat

middel, intensief en chronisch. De Gespecialiseerde

die anders in de voormalige eerste- en tweedelijn terecht

VGZ in de gesprekken tussen gemeente en zorgaanbieder

GGZ is bedoeld voor mensen met ernstige psychische

waren gekomen.’’ Yulius: ,,Dit heeft ons inziens ook te maken

hun feitenkennis en ervaring inbrengen.”

aandoeningen. De overheid wil dat deze patiënten
vaker thuis of via een polikliniek geholpen worden. De

met de financiële drempel van het eigen risico in de Basis
GGZ.” Leger des Heils: ,,Een deel van onze cliënten was

E-health bij GGZ

zorgverzekeraar vergoedt geheel of gedeeltelijk een

onvoldoende op de hoogte van de consequenties van het

Over E-health zijn de drie GGZ-instellingen enthousiast,

behandeling in de Basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ,

eigen risico. Daar valt van onze kant én van de kant van de

met name de combinatie van persoonlijk en elektronisch

dat hangt af van de polisvoorwaarden. Bij gebruik van

overheid nog wel een slag te slaan.”

contact. Pro Persona gebruikt E-health vooral voor intake

Basis GGZ of specialistische GGZ moet wel eerst het eigen

en informatievoorziening en volgt de vorderingen digitaal.

risico van de zorgverzekering worden aangesproken.

Hulp dichterbij en sociale teams

,,De meeste cliënten vinden dit wel prettig, maar zeker

De (psychologische) zorg van de huisarts of diens

De huidige trend van gemeenten van ‘eerst hulp zoeken

niet iedereen”. Het Leger des Heils ziet er ook financiële

praktijkondersteuner valt niet onder het eigen risico omdat

in je eigen netwerk’ houdt het Leger des Heils scherp in

voordelen in: met afnemende financiën meer mensen

deze hulp onder de basisverzekering valt. E-health maakt

de gaten: ,,Veel van onze cliënten hebben nauwelijks een

kunnen helpen. Yulius gebruikt het ook voor jongeren en hun

nadrukkelijk deel uit van de gewijzigde GGZ. Voor Basis

eigen netwerk en hebben ook moeite met het opbouwen en

ouders, hoewel de software nog onvoldoende op de jeugd is

en Gespecialiseerde GGZ is een verwijzing van de huisarts

onderhouden daarvan.’’ Het Leger des Heils neemt deel aan

aangepast.

nodig.

„Het lijkt alsof we een beetje
te veel zijn in dit land’’

zorgkrant

Andere zorg voor ouderen

Ouderen in Nederland zijn niet over een kam te scheren. Afgezien van de vraag op welke leeftijd iemand oud is, zijn ouderen zo
verschillend dat je nauwelijks van één bevolkingsgroep kunt spreken: van minimum inkomen tot vermogend, van zeer kwetsbaar
tot vitaal bejaard. De filmpjes op sociale media van rappende of ballroomdansende hoogbejaarden scoren hoog.

Tegelijkertijd is er de laatste decennia sprake
van een negatieve beeldvorming. Van ‘grijs is
wijs’ naar ‘grijs heeft geld en kost geld’. Dat
beeld wordt gevoed door berichten waaruit
zou blijken dat de vermogensverschillen
tussen generaties in Nederland de laatste
jaren fors zijn toegenomen. De modale
Nederlander onder de vijftig weet al dat
hij zelf langer moet doorwerken tot zijn
pensioen in zicht is. Terwijl er ondertussen
meer aan mantelzorg en vrijwilligerswerk
van hem verwacht wordt.

zorgwensende ouderen
Herman van Bussel is sectormanager bij
Senioren Welzijn Organisatie (SWO) te Ede.
Dat er anders gedacht en gepraat wordt
over ouderen maar ook door ouderen zelf,
herkent hij. “Senioren van nu zijn vitale
mensen. Over het algemeen zijn ook de
zorgbehoevende ouderen mondiger dan

Herman van Bussel. (Foto: Marten Idema)

vroeger.” De veranderingen in het zorgstelsel
laten zijn doelgroep niet onberoerd. Van

weg naar de juiste ondersteuning te vinden.”

Bussel: “Toen wij met onze ouderen praatten

De vierde groep uit het onderzoek van

over de verandering van dagbesteding en

Nivel zijn de zorgwensende ouderen. Uit

dagactivering naar een goedkoper alternatief,

het onderzoeksrapport: “De zorgwensende

zei een deelneemster: ‘Als ik alles op een

ouderen (28%) hebben het gevoel dat zij

rijtje zet lijkt het alsof we een beetje te veel

zelf kunnen beslissen over hun leven, maar

zijn in dit land’. Herman van Bussel wijst op

zij vinden, in tegenstelling tot de proactieve

het belang van échte communicatie over en

ouderen, zelfredzaamheid niet erg belangrijk.

weer: “Een foldertje is niet genoeg. Als je met

Zij hebben een goed sociaal netwerk, veelal

ouderen over de noodzaak tot veranderingen

een goede opleiding en ruime financiële

praat begrijpen ze het wel. Maar ik hou

middelen. Hun gezondheid en kwaliteit van

de oren open en ik krijg van hen ideeën

leven zijn relatief goed. Als hun gezondheid

aangereikt. Eenrichtingsverkeer in het praten

achteruit zou gaan en ze hulp nodig hebben,

over de veranderingen is niet goed. Dan loop

is het voor hen min of meer vanzelfsprekend

je belangrijke informatie mis.”

dat anderen hen ondersteunen om die hulp
te krijgen.”

Het onderzoeksinstituut Nivel heeft, met het
oog op de veranderingen in de langdurige

Herman van Bussel over deze groep

zorg, onderzoek gedaan naar de “Ouderen

zorgwensende ouderen: “De senior die zegt:

van de toekomst” (uitgave april 2014).

ik heb recht op zorg van de gemeente, zal

Het Nivel onderzocht onder meer of de

bedrogen uitkomen. Juist dan is een goed

nadruk van de overheid op eigen regie en

gesprek noodzakelijk, evenals doorvragen

zelfredzaamheid ook werkelijk door de

naar de achterliggende reden. De behoefte

ondervraagde ouderen zelf gewenst wordt én

tot ondersteuning serieus nemen. Ook

gerealiseerd kan worden. Bijna de helft van

begrip tonen dat het lastig is de bakens te

de ondervraagden (tussen de 57 en 77 jaar)

verzetten. Het is een uitdaging om mensen na

De ouderenkorting, een belastingvoordeel, wordt verlaagd en voor vermogende

regelen graag hun zaken zelf, is hun conclusie.

te denken over wat ze zelf kunnen en in huis

gepensioneerden afgeschaft. Wellicht krijgen ouderen die met hun kinderen samenwonen

Deze ouderen worden pro-actief genoemd.

hebben. Dáár hebben wij als SWO een rol

een lager AOW-pensioen (omdat de kosten van levensonderhoud gedeeld kunnen worden).

Maar er zijn ook afwachtende en machteloze

in te vervullen. Die opdracht is voortdurend

Deze laatste maatregel wordt op verzoek van de politiek nog nader onderzocht. De

ouderen. Deze twee groepen, samen

aan ontwikkelingen onderhevig is en de

maatregel lijkt in tegenspraak met de andere bezuinigingsboodschap van het Rijk, namelijk

ongeveer een kwart van de ondervraagden,

mate van kwetsbaarheid van de ouderen is

dat ouderen langer thuis moeten blijven wonen. Verder kunnen ouderen straks niet meer

hebben hulp nodig bij de organisatie van hun

hierbij belangrijk. Bedenk goed: de overheid

vanzelfsprekend bij de gemeente terecht voor huishoudelijke hulp en zal er bezuinigd

zorg, aldus onderzoekster Anke de Veer van

heeft deze groep zorgwensende ouderen

worden op begeleiding en dagbesteding. Het Rijk heeft bepaald dat vanaf 2015 de gemeente

Nivel: “Deze mensen hebben het gevoel dat

zelf gecreëerd in de afgelopen decennia. Als

geen aanvullend inkomen meer mag regelen via de categoriale bijstand voor de doelgroep

het leven hen overkomt en hebben weinig

je die verwachting niet meer waarmaakt

ouderen met een laag inkomen. Dat moet dan via individuele maatwerkvoorzieningen.

vertrouwen in eigen kracht. Zelf beslissen

zul je wel met een goed alternatief moeten

Thuiszorg (persoonlijke verzorging en verpleging) wordt in de toekomst door de

over het leven lukt minder goed. Als er iets

komen. Deze omwenteling biedt ook kansen

zorgverzekeraar betaald.

ingrijpends gebeurt, wat het verlies van

en draagt goede dingen in zich, zoals meer

gezondheid is, dan weten zij minder goed de

betrokkenheid op elkaar.”

Wat gaat er veranderen voor ouderen vanaf 2015

zorgkrant
Hanneke Schut. (Foto: Zorgbelang Gelderland)

Anke de Veer. (Foto: Nivel)

Hanneke Schut is projectleider versterking

Veel van de toekomstige ouderen hebben al

ouderenperspectief bij Zorgbelang

ervaring met allerlei internettoepassingen

Gelderland. Over de zorgwensende

zoals het zoeken van informatie, e-mailen

ouderen: “Ik herken me niet zozeer in de

en skypen. De meesten staan dan ook open

zorgwensende oudere, wel in ouderen die

voor zorg via internet, zeker als ze daardoor

graag willen weten waar ze aan toe zijn.

langer zelfredzaam kunnen blijven. Echter,

Zodat ze kunnen anticiperen op de nabije

ook hier geldt dat er een groep is die (nog)

toekomst. Van belang is hierbij de grenzen

niet vaardig is met internet, een computer,

aan de zelfredzaamheid van ouderen voor

I-pad of smartphone. Daardoor zijn niet alle

ogen te blijven houden”. Hanneke Schut geeft

ouderen gebaat bij nieuwe technologieën,

aan dat deze periode van veranderingen

zoals vormen van e-health. Ook mensen met

in de zorg veel gevoelens van onzekerheid

bijvoorbeeld beginnende dementie zullen

met zich meebrengt voor ouderen: “Krijg

problemen ervaren met nieuwe vormen

ik nog wel de zorg en ondersteuning die ik

van zorg. Daar zou rekening mee gehouden

nodig heb? Bij wie kan ik terecht met mijn

moeten worden. Mensen waarbij een nieuwe

zorgvraag? Kan ik de voor mij noodzakelijke

technologie niet past moeten ook goede,

zorg en ondersteuning nog wel betalen nu

alternatieve ondersteuning krijgen”.

er voor allerlei diensten eigen bijdragen

Hanneke Schut van Zorgbelang: “De komst

worden geheven? In hoeverre word ik

van e-health zal de zorg veranderen. Hoe

afhankelijk van vrijwilligers, zoals de buren,

dit voor individuele ouderen zal uitpakken,

om mezelf te kunnen redden?”. Schut stelt

is moeilijk concreet aan te geven. E-health

dat het mede door deze onzekerheid is dat

kent namelijk vele verschijningsvormen.

ouderen soms heel angstig en argwanend

E-health kan gemak en tijdswinst
opleveren voor zowel de oudere als de

kunnen worden ten opzichte van de vele
veranderingen. “Wat dat aangaat is er op het

denken vanuit de mensen die gebruik maken

deze technologie wel willen toepassen. Onze

professional, maar dat is niet per definitie

gebied van communicatie vanuit de lokale

van de zorg.” Maar is het voor iedereen

senioren moet je in stapjes daar naartoe

het geval. Bijvoorbeeld het beeldbellen

overheden nog een wereld te winnen”. Ze

geschikt, afgezien van de vraag of het in alle

begeleiden. Bijvoorbeeld het project ‘Digi

kan drempelverlagend werken als het gaat

benadrukt het belang van realistisch denken

opzichten wenselijk is?

Sterker’ waarbij we ze leren om digitaal

om het contact zoeken met een centrale

te communiceren met de overheid. We

van een thuiszorgorganisatie”. Ze stelt dat

over de mogelijkheden van ouderen. “Het
is een utopie te denken dat we allemaal

Herman van Bussel, SWO Ede: “Monitoring,

hebben een project dat gerund wordt door

verantwoord gebruik van e-health scholing

gezond oud worden en alle mogelijkheden

bijvoorbeeld via polsbandjes, daar verwacht

vrijwilligers: Inloop ICT. Daar zien we een

van ouderen vraagt en van diens eventuele

hebben om volledig mee te kunnen blijven

ik veel van. E-health is geen virtuele wereld

toename van geïnteresseerde ouderen. De

mantelzorger. Maar ook van de professional.

doen in de samenleving. Dat stuit ouderen

meer, het gaat gewoon worden om er gebruik

oudste deelnemer is 93 jaar.”

En dat ook de privacy niet in het geding

tegen de borst. Waar dat noodzakelijk is

van te maken. Je hebt zelf de regie om er

zal professionele zorg en ondersteuning

gebruik van te maken. We denken nu dat

Anke de Veer van Nivel ziet mogelijkheden

als het gaat om kwetsbare ouderen, het

beschikbaar moeten blijven.”

eigen regie betekent dat je al je beslissingen

én beperkingen: “In Nederland zijn veel

uitgangspunt moeten zijn dat professionals

bij jezelf houdt. Je kunt anders denken en

ouderen al gewend aan het omgaan met

het eventuele gebruik van e-health in

anderen laten meekijken en meedenken over

nieuwe technologie. Nederland is een

gezamenlijkheid bespreken met de oudere

je beslissingen. En zo van elkaar leren. Ik zou

voorloper wat betreft internetdichtheid.

zorgvrager en zijn mantelzorger.”

Ouderen en nieuwe
technologie

mag komen. “Wat mij betreft zou, vooral

Ouderen zullen minder snel dan vroeger in
aanmerking komen voor een verzorgingshuis.
Ze zullen langer thuis (moeten) blijven
wonen. Nieuwe technologie, e-health, kan

Belangenbehartiging:

daarbij helpen. Een brochure van de overheid

www.pcob.nl | Protestants Christelijke Ouderen Bond, voor en door senioren. Tel: (038) 422 55 88

“De maatschappij verandert, verandert de

www.anbo.nl | Belangenorganisatie voor ouderen. Tel: (0348) 46 66 88 (advieslijn)

zorg mee” schetst uitgebreid wat er mogelijk

www.zorgbelang.nl | Overkoepelende organisatie van patiëntenverenigingen met Adviespunt Zorgbelang. Afdelingen en medewerkers per regio. Tel

is aan on-line hulp, monitoring en sensoring

0900 243 70 70 voor vragen, klachten, informatie over patiëntenrechten en hulp.

en stelt dat het snel meer ingang zou moeten

www.mezzo.nl | Ondersteuning voor mantelzorgers. Tel: (030) 659 22 22

vinden: “De patiënt moet nog steeds naar

www.ouderenombudsman.nl | Tel: ( 0900) 60 80 100, lokaal tarief

een arts of andere zorgverlener toe, op een
tijd dat het de arts of zorgverlener schikt.

Interessant:

Hulp aan ouderen speelt zich voornamelijk in

www.lieverthuis.info | Over hulpmiddelen, woningaanpassingen, vitaliteit, etc. Tel: (085) 401 16 36

instellingen af. Online consulten en e-health

www.beterthuis.nl | Marktplaats voor ouderenzorg

komen maar mondjesmaat op gang. Apps

www.senioren-assistent.nl | Hulpdienst, persoonlijke assistent voor senioren. Tel: (085) 201 30 72

en slimme technologische oplossingen die

www.zorgvoorsenioren.nl | met www.alarmvoorsenioren.nl : Webwinkel met hulpmiddelen

mensen kunnen helpen om langer zelfstandig

www.lifesavr.nl | Alarm via smartphone voor mensen die niet in staat zijn zelf op een alarmknop te drukken

te blijven, vinden hun weg naar de zorg met

www.ouderenfonds.nl | met o.a. de BoodschappenPlusBus. Tel: (030) 656 77 74

moeite. Dat kan niet zo blijven. We moeten

www.senioren.nl | Site met tips op het gebied van wonen en gezondheid, hulpmiddelen, dagjes uit

stoppen met denken vanuit systemen maar

www.digitalezorggids.nl | initiatief van de NP/CF met interessante blogs over nieuwe ontwikkelingen

Begeleiding: onmisbaar in een da
Een groepsinterview over begeleidingszorg en wat daarin
gaat veranderen gaf Tweede Kamerlid Carla
Dik-Faber (ChristenUnie) stof tot nadenken: haar motie
over gespecialiseerde begeleiding werd de week daarop
aangenomen. Het kan verkeren in Renswoude.
Renswoude, 10 oktober 2014. Parlementariër

stoornis. Jochem en Evita vertellen van een

Carla Dik-Faber schuift aan bij een

vrouw die in de psychiatrische kliniek waar

groepsinterview in een deel van de vroegere

ze was opgenomen helemaal passief werd.

varkensschuur van zorgboerderij Groot

Ze leefde op toen ze bij de Gebarenboerderij

Wagensveld in Renswoude. De schuur is

terecht kwam en daar werd begeleid naar werk.

omgebouwd tot een gezellige ruimte met een

,,Nu werkt ze weer in een bedrijf met horenden,

grote tafel, een open haard, een hoekbank

maar dat is en blijft moeilijk.”

en keuken. Alle gesprekspartners hebben op

Haar moeder Anja vult aan: ,,Vooral dove

de een of andere manier met begeleiding van

jongeren met lichte beperkingen vallen

mensen met een beperking te maken: Wim en

in de gewone maatschappij tussen wal en

Anja van de Fliert hebben twee zorgboerderijen

schip. Sommigen zijn eigenlijk te goed voor

waarvan één specifiek gericht is op de

dagbesteding en kunnen best gewoon werk

Nederland. ,,Op papier zijn de afspraken helder:

specialistische dagbesteding een passend

begeleiding van doven met een beperking. Deze

doen, maar door hun doofheid worden de

specialistische zorg wordt voor gemeenten via

aanbod dienen te krijgen’. De motie is het directe

‘Gebarenboerderij’ wordt beheerd door dochter

beperkingen te erg. Eigenlijk zitten veel doven

één van de 43 zorgregio’s ingekocht. Maar in

gevolg van de toezegging van het Tweede

Evita en schoonzoon Jochem, zij zijn beiden

niet goed op hun plek. Als je als dove geen goed

deze overgangstijd is het zoeken naar het juiste

Kamerlid tijdens het groepsinterview dat ze

doof.

verstand hebt, heb je echt een probleem in de

model om de zorgbudgetten over gemeenten

de speciale en kleinere doelgroepen onder de

Ook hun pasgeboren zoontje is aanwezig

horende wereld. Depressies liggen snel op de

te verdelen. Ik heb gepleit voor een verdeling

aandacht brengt in Den Haag.

bij het gesprek. Benny Elferink, ook doof,

loer.”

waarbij in ieder geval ook gekeken wordt naar

Benny Elferink is er blij mee . Hij had zich

de historie van zorggebruik, gelukkig is die motie

het afgelopen jaar al sterk gemaakt voor

De wens tot een woonvorm

aangenomen. Maar eigenlijk moet er sowieso

behoud van landelijke regelingen voor doven,

als zodanig vertegenwoordiger van Nederlandse

Wim en Anja van de Fliert hebben ruime

meer nagedacht gaan worden over de meest

slechthorenden en doofblinden. Het leek er

doven bij gesprekken met de overheid en

ervaring in de begeleiding van mensen met

ideale zorg voor mensen met een levenslange

eerst op dat doven via hun gemeenten tolk-uren

de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

beperkingen. Het is een soort zwaan-kleef-aan

beperking. Het is een gemiste kans dat het nu

zouden moeten gaan aanvragen. Op zich zijn de

(VNG) op het gebied van tolkvoorziening en de

verhaal: een juf van de dovenschool van dochter

pas gebeurt, nu er ook bezuinigd moet worden.

gemeenten vanaf januari wel verantwoordelijk

veranderingen in de zorg. Het is, kortom, een

Evita vroeg aan hen of ze een kind wilden

Zorg en wetgeving moeten gericht zijn op

voor de doventolk in het leven van alledag. Maar

gesprek met mensen die nauw betrokken zijn

opvangen. De William Schrikker Stichting werd

mensen en niet op systemen. Nu heeft iemand

de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

bij het geven van begeleiding maar zelf ook

er als pleegzorgorganisatie bij betrokken. Een

met dementie eerst de gemeente nodig voor

(VNG) heeft besloten om dit tóch landelijk te

ondersteuning nodig hebben in het dagelijks

kennis vroeg of hun dove zoon op de boerderij

begeleiding en straks, als het ernstiger wordt,

laten uitvoeren. Dus feitelijk verandert er voor

leven. Want zonder tolk gebarentaal wordt

kon komen werken…. Eén en ander resulteerde

weer zorg via de Wet Langdurige Zorg van

de doven niet veel op dit gebied. Dat is echter

zelfredzaamheid voor een dove in een horende

in 1994 in de eerste pleegkinderen. Op dit

het zorgkantoor. Dat werkt niet. We zijn nu

mede aan de inspanningen van Benny, die

omgeving behoorlijk lastig. Tolk Willem Terpstra

moment, 20 jaar later, heeft het echtpaar de

bezig met nadenken over een persoonsvolgend

hierbij gepaste bescheidenheid in acht neemt

kan bij dit interview dan ook niet gemist worden

zorg voor zes pleegkinderen. Naast de zorg voor

budget waarbij de systemen om de mensen heen

en vooral dankbaar is dat Den Haag naar hem

en heeft een intensieve klus aan het gesprek.

hun eigen kinderen. Kenmerkend voor Wim

georganiseerd worden, in plaats van andersom.”

geluisterd heeft. Hij grinnikt: ,,We hadden het

is projectcoördinator bij het Nederlands
Gebarencentrum, expert bij het Dovenschap en

Wim en Anja van de Fliert met dochter Evita en Jochem Goudriaan. (Foto: Marten Idema)

voordeel dat de begrafenis van Nelson Mandela

en Anja van de Fliert is de manier waarop ze

Gebarenboerderij

denken: in mogelijkheden. De Gebarenboerderij

Mandela

met de neptolk gebarentaal toen nog vers in

Dankzij een tolk gebarentaal was Evita in

is een uitvloeisel daarvan, omdat ze inmiddels

In heel Nederland zijn hooguit 1.000 doven, over

ieders geheugen lag. Het belang van een goede

staat de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk

al de nodige jaren ervaring hebben opgebouwd

heel Nederland verspreid, die gespecialiseerde

doventolk om goed mee te kunnen doen als dove

te doen en kwam ze tijdens stages bij een

met de begeleiding van doven. Nu is het de

begeleiding nodig hebben. Een week na het

in een horende wereld was alle Kamerleden en

sociale werkplaats. Ze zag het isolement van

toekomst van hun andere dochter, 18 jaar en

interview dient Carla Dik-Faber dan ook een

de Staatssecretaris wel duidelijk.” Hij hoopt dat

een werknemer die niet met de anderen mee

verstandelijk beperkt, die hen bezighoudt. Ze

motie in die wordt aangenomen. In de motie

Den Haag blijft inzien dat kleine doelgroepen

kon doen en stil in een hoekje wat ‘stom werk’

willen graag een woonvorm, dicht in de buurt,

verzoekt ze de regering om in gesprek te gaan

landelijke voorzieningen nodig hebben, zoals

zat te doen… Als ze erover praat worden haar

met begeleiders. ,,Maar’’, zegt Wim van de Fliert:

met gemeenten zodat gewaarborgd wordt dat

een doventolk in de arbeidssituatie.

gebaren fel en snel en schieten haar ogen vuur.

,,Gemeenten vrezen dat een woonvorm ook tot

gespecialiseerde dagbesteding beschikbaar

Hij wordt op zijn wenken bediend. Op de

,,Daarom wilde ik graag dat de Gebarenboerderij

een toename van andere zorgvragers leidt, met

blijft. Ook wil ze dat de Tweede Kamer per

dag van het interview kwam de Vereniging

er kwam.” De Gebarenboerderij richt zich op

extra zorgkosten voor de gemeente.

kwartaal geïnformeerd wordt over deze

van Nederlandse Gemeenten (VNG) met

een doelgroep die speciale begeleiding nodig

Carla Dik-Faber adviseert het echtpaar om de

beschikbaarheid. Want de gemeenten hebben

een persbericht waaruit blijkt dat de VNG

heeft: begeleiding in de eigen taal voor dove

gemeenteraad uit te nodigen en legt uit dat die

zich vanaf 2015 te houden aan de nieuwe Wet

namens gemeenten raamcontracten kunnen

mensen met bijvoorbeeld hersenletsel, een

angst te maken heeft met de onzekerheid over

Maatschappelijke Ondersteuning, waarin

afsluiten voor specialistische vormen van

licht verstandelijke handicap of een psychische

de verdeling van de kosten over de gemeenten in

duidelijk staat dat ‘mensen met behoefte aan

hulp of begeleiding, waaronder begeleiding

Zo verloopt een gesprek op de gebarenboerderij. (Foto: Marten Idema)

V.l.n.r.: Tweedekamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Jochem en Evita Goudriaan en Benny Elferink aan de keukentafel in gesprek over begeleidingszorg en wat daarin gaat veranderen. (Foto: Marten Idema)
aan doven, slechthorenden, doofblinden,

compensatieplicht zodat mensen met een

blinden en slechtzienden. Ik lees het bericht

beperking een huishouding kunnen voeren,

voor. Benny haalt opgelucht adem en voor

zich kunnen verplaatsen en andere mensen

Begeleiding

Dik-Faber is het een stimulans te meer om het

kunnen ontmoeten. Die compensatieplicht

Begeleiding is een term als een vergaarbak, maar het dekt de lading wel. Die lading is

zicht op de blijvende beschikbaarheid van deze

had, aldus het Tweede Kamerlid, veel juridische

groot: van hulp bij praktische zaken als boodschappen doen tot psychiatrische thuiszorg,

specialistische begeleiding goed vast te leggen

claims tot gevolg. In de nieuwe WMO geldt

gesprekken voeren, leren plannen en (geldzaken) regelen, dagbesteding, logeeropvang

via een motie.

een ‘maatwerkvoorziening’ per individu met

en nog veel meer. De doelgroep is zo breed als het leven zelf: kinderen, (dementerende)

een resultaatverplichting voor de gemeente.

ouderen, mensen met een psychische en/of verstandelijke beperking, lichamelijke handicaps,

Angst voor claims

Is het door deze constructie niet lastiger

enzovoort. Met deze ondersteuning kan (enigszins) zelfstandig of genormaliseerd het

Belangrijk bij dit alles is de ratificatie

om de rechter ervan te overtuigen dat de

dagelijks leven geleefd worden. Tot 2015 wordt deze zorg betaald uit de volksverzekering

(bevestiging na onderzoek door het parlement)

gemeente je niet goed geholpen heeft? En

AWBZ. Na 2015 neemt de gemeente contact op met mensen die begeleiding nodig hebben

van het VN-verdrag over de rechten van

hoe verhoudt een maatwerkvoorziening zich

voor zichzelf of naaste of voor hun kind. Veel dagbesteding en logeeropvang wordt gedaan

mensen met een handicap: het verdrag heeft als

met het toekomstige VN-verdrag? Dik-Faber:

op zorgboerderijen. Sommige zorgboerderijen zijn onderdeel van een zorginstelling maar er

doelstelling dat voor mensen met een handicap

,,Het is niet zo dat een compensatieplicht de

zijn ook veel zelfstandige zorgboerderijen die zich bij een coöperatie hebben aangesloten.

belemmeringen in de samenleving om mee te

burgers meer rechtszekerheid biedt. Juist in

Deze coöperatie bewaakt en bevordert de kwaliteit van de zorg op een zorgboerderij en

kunnen doen moeten worden opgeheven. De

de nieuwe situatie, als gemeenten maatwerk

regelt de contracten die nu met gemeenten moeten worden gesloten.

verwachting is nu dat het verdrag ergens in

moeten bieden, wordt passende zorg geboden.

2015 officieel in werking zal treden, als het ook

De gemeenteraad moet daarop toezien. En

Opvang als mantelzorgondersteuning

door de Eerste Kamer behandeld is.

ook in de nieuwe wet is het mogelijk om

De gemeente moet vanaf 2015 nadrukkelijk (meer) aandacht besteden aan de zogenaamde

Maar de weg naar volledige ratificering duurt

bezwaar te maken. Het is voor mensen die het

mantelzorger; de zorg die een naaste verleent aan een zorgbehoevende. Het is belangrijk dat

lang in Nederland. Waarom? Dik-Faber geeft

niet eens zijn met het besluit van de gemeente

die niet overbelast raakt. De gemeente kan voor ondersteuning zorgen door bijvoorbeeld

aan dat het een ingewikkeld wetstraject

vooral van belang, meer nog dan vroeger, dat

hulp van een vrijwilliger te vragen óf te kiezen voor professionele begeleiding en

is, waarbij de regering aanvankelijk eerst

ze hun gemeenteraad daarover inlichten. De

ondersteuning van het gezinslid of kind zodat de mantelzorger meer aan zichzelf toekomt

alles wilde aanpassen en dan pas ratificeren.

gemeente wordt verantwoordelijk voor de

en de zorg thuis zo lang mogelijk volhoudt. Logeeropvang en dagopvang zijn dan ook goede

Ze noemt als voorbeeld aanpassing van het

toewijzing van ondersteuning en begeleiding

mogelijkheden om ouders, familie of partner te ontlasten. Vaak komt ook de persoon of het

vervoersmaterieel. ,,Dat vraagt tijd.” Benny

in het dagelijks leven.” Een gemeenteraad met

kind zelf tot rust en daardoor kan weer beter gewerkt worden aan (sociale) vaardigheden

Elferink schudt het hoofd: ,,Het is ook de

om de vier jaar deels andere mensen die, zeker

waardoor de zelfstandigheid bevorderd of zo lang mogelijk in stand blijft. Maar het is aan

angst voor claims. En sommige partijen vinden

in kleinere gemeenten, amper verstand van

de gemeente of deze zorg óók in 2016 wordt geleverd. Want 2015 is een overgangsjaar.

dat er nu al wel voldoende is aangepast voor

zorg en wetgeving hebben? Carla Dik-Faber:

Zowel logeeropvang als begeleiding en dagbesteding staan door de bezuinigingen onder

gehandicapten. Maar eerlijk is eerlijk, het

,,In de afgelopen tien jaar zijn er vijf regeringen

druk. Gemeenten zullen kijken of er een goedkopere manier is met hetzelfde resultaat. Er

verdrag is in Nederland in ieder geval geen dode

geweest. De gemeenteraden houden het

zal meer naar het eigen sociale netwerk rond de zorgvrager gekeken worden en naar de

letter, wat wel het geval is in andere landen die

langer vol.” Ik kijk naar haar en schiet in de lach.

mogelijkheden die vrijwilligers of maatjesprojecten bieden.

het verdrag al wel geratificeerd hebben”.

Meent ze deze uitspraak serieus? ,,Ja, echt.

Het verdrag zal ook gevolgen hebben

De gemeenteraad hoort dichtbij de mensen te

Zelfstandige zorgboeren

voor de uitvoering van begeleiding door

staan. De mensen moeten naar hun raadsleden

Dit alles heeft ook consequenties voor zelfstandige zorgboeren. Veel begeleiding door

gemeenten. In welke mate is nog niet in te

toegaan als ze tegen dingen aanlopen in hun

zelfstandige zorgboeren wordt uit persoonsgebonden budgetten (pgb’s) van de gasten

schatten. Gemeenten hebben in de oude Wet

gemeente. De gemeenteraad is nu belangrijker

betaald. Niet alle gemeenten zien daar voordelen in omdat een pgb meer administratieve

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een

dan ooit.”

handelingen vraagt én meer eisen stelt aan de kennis van een gemeente of er met het budget
wel goede zorg geleverd wordt. De zorgboer die samenwerkt met een zorginstelling heeft
dan al gauw een streepje voor.
Ook als er wel contracten gesloten worden met de (coöperatie van) zelfstandige zelfboeren
is het niet zeker of alle zorgboeren nog logeeropvang kunnen blijven aanbieden. Een
zorgboer uit Lunteren, gespecialiseerd in de opvang van 10-18-jarigen, verwacht een
strenger indicatiebeleid waardoor vooral jongeren met meer en complexe problemen zullen
komen logeren, wat meer en intensievere begeleiding vraagt én dus meer kennis van de
begeleiders. Dat alles brengt extra kosten met zich mee. Hij verwacht een inkomstendaling
van ruim 30 procent terwijl hij meer moet gaan samenwerken met verschillende partijen
en daarvoor investeringen moet doen op het gebied van registraties en computersystemen.
,,Het is niet zo dat we momenteel een riant inkomen hebben. Als we veel inkomsten gaan
inleveren en daarnaast meer inspanningen moeten verrichten en meer kosten moeten
maken, lijkt het ons niet verstandig om op deze manier te gaan werken.” De zorgboer
overweegt dan ook op termijn met logeeropvang te stoppen als er geen alternatieven
kunnen worden gevonden voor de financiering.

Aan het werk op de gebarenboerderij. (Foto: Marten Idema)

zorgkrant

gelijks leven met beperkingen

zorgkrant

„Jeugdzorg moet zich richten
op sociale oplossingen”
“Jeugdzorg moet zich richten op sociale oplossingen. Daarin ligt toekomstperspectief”. De drie mannen die ik spreek
weten waar ze het over hebben. Ze hebben zelf kinderen in huis genomen of ze werken met kinderen die zware
jeugdzorg nodig hebben en niet meer thuis kunnen wonen. De gemeente kan dan ook veel betekenen voor een gezin,
vinden zij, maar is geen behandelaar en moet waken over de privacy van kind en ouders.
Kees van der Werf is beleidsadviseur bij

Leon Meijer vraag hoe het in Ede zal gaan met

Sociale oplossingen

Intermetzo, een instelling voor complexe

het sociale team, vertelt hij dat de teamleden

Kees van der Werf van Intermetzo is duidelijk:

jeugdzorg. Gerard Besten is directeur van

betaald worden door de gemeente, maar dat het

jeugdzorg naar de gemeenten is ook bedoeld om

Gezinshuis.com, een organisatie die bezig

professionals uit de jeugdzorg zijn. Bij complexe

te dure zorg te voorkomen. “Maar op 1 januari is

is met gezinsvormen voor uithuisgeplaatste

zorgvragen zullen ze hun licht opsteken

de wereld niet plotseling veranderd hoor, alleen

kinderen. Gerard de Jong is directeur van

bij professionele instellingen of daarnaar

de financiën worden anders georganiseerd.

de Rudolphstichting die projecten start en

doorverwijzen. De zware jeugdzorg wordt

Ik verwacht dat de toestroom naar De Glind

ondersteunt op het gebied van jeugdzorg, zowel

door gemeenten regionaal ingekocht. Voor de

wel gaat dalen. Maar dat gebeurt niet op korte

in De Glind als elders in Nederland. Uitvalbasis

gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude,

termijn, er is meer vraag naar plaatsen in

van de drie organisaties is Jeugddorp De Glind

Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal gebeurt

gezinshuizen dan aanbod. Bovendien komen

bij Barneveld.

dit via regio FoodValley. Door de gezamenlijke

er jongeren vanuit het hele land hiernaartoe,

Jeugddorp De Glind is uniek in Nederland en

inkoop kan worden voorkomen dat een kleinere

dat zal straks ook nog wel nodig zijn”, een

bestaat precies 100 jaar. Dominee Rudolph

gemeente financieel in de problemen komt als

besmuikt lachje, “hoezeer sommige gemeenten

legde de basis voor het jeugddorp door

ze een of meerdere gezinnen met meervoudige

ook geloven in hun efficiency”. Hij vervolgt: “Als

landbouwgrond te kopen met de bepaling dat

en dure problematiek binnen de gemeentegrens

Intermetzo juichen we deze ontwikkelingen toe:

de boeren ook enkele ‘ontouderde’ kinderen en

hebben.

de gemeente staat nu eenmaal het dichtst bij

jongeren in hun gezin en bedrijf opnamen. De

De vraag over privacy is lastiger. Wethouder

het kind en de ouders”. Gerard de Jong van de

gedachte van de predikant dat kinderen in een

Leon Meijer vertelt dat waakzaamheid geboden

Rudolphstichting vult aan: “Ook de gemeenschap

gezin de beste kansen hebben, sluit naadloos

Wethouder Leon Meijer van de gemeente Ede.

blijft. De gemeente Ede heeft afspraken

eromheen is belangrijk bij de zorg voor jeugd.

aan bij wat de overheid voor ogen heeft. Vanaf

(Foto: Marten Idema)

gemaakt: alleen degenen die echt betrokken

Grote veranderingen ten goede bij een jongere

zijn bij het gezin mogen volledig inzage

of het gezin zitten ‘m vaak in de kleine dingen

georganiseerd worden. De jeugdzorg moet

gemeenteraad van Ede, inclusief wethouder,

hebben. Regio FoodValley, waar Ede onder

waaruit blijkt dat de omgeving betrokken is bij

anders; minder versnipperd, meer overleg

van start gaat. Het geeft mij de gelegenheid

valt, is bezig met richtlijnen die leiden tot één

het gezin. Binnenvragen voor limonade in plaats

tussen de hulpverleners rondom een gezin.

om naderhand ook wat vragen aan de Edese

gezinsplan en één gezinsaanspreekpunt maar de

van klagen over geluidsoverlast. Een keer een

Gemeenten in plaats van provincies zijn straks

wethouder Leon Meijer te stellen.

samenwerking tussen betrokken instanties moet

kind naar school brengen. Bij gezinnen en bij

dan op zo’n manier gebeuren dat de privacy van

een gezinshuis met uithuisgeplaatste kinderen

Ambtenaren

het kind en het gezin gewaarborgd blijft bij het

kunnen buren of kerkelijke netwerken een

(soms tot 23 jaar). Dit betreft ook de zwaardere

Behalve jeugdzorginstellingen lieten ook ouders

delen van gegevens. Ook de rijksoverheid pakte

belangrijke rol spelen”.

hulp: gesloten jeugdzorg (gedwongen opname,

zich horen toen de plannen voor een andere

flink uit met een Privacy Informatie Folder voor

Gerard Besten, van Gezinshuis.com beaamt dit.

niet als straf, bij ernstige gedragsproblemen),

vorm van jeugdzorg duidelijker werden. De

gemeenten van 21 pagina’s.

Wel is hij bezorgd over de bezuinigingen die al

geestelijke gezondheidszorg jeugd, zorg

diagnosestelling en de privacy kwamen vaak

Ik vraag de drie jeugdzorgspecialisten wat voor

op voorhand met deze overgang gepaard gaan:

voor (probleem-)jongeren met een licht

langs als zorgpunten: een ambtenaar die van

hen belangrijke punten zijn als het gaat om de

“In Denemarken is ook voor deze aanpak via

verstandelijke beperking, jeugdbescherming

toeten nog blazen weet gaat straks bepalen

privacy van kwetsbare kinderen en gezinnen. Je

gemeenten gekozen, maar daar is juist de eerste

en jeugdreclassering. In een aantal situaties is

welke zorg je kind (niet) krijgt… En hoe zit het

moet voorkomen dat gegevens gaan zweven in

jaren extra geld gestoken in een goede start”.

daarbij sprake van een vrijwillige of gedwongen

met ambtenaren die onbekommerd snuffelen in

een systeem, zeggen ze. Daar moet duidelijkheid

Hij is positief over de zogenaamde ‘integrale

uithuisplaatsing.

de medische gegevens van jouw kind en je gezin?

over zijn bij alle betrokkenen. Spreek van te

aanpak’ met sociale wijkteams of soortgelijke

Dat gemeenten vanaf volgend jaar verant-

Annemarie Jorritsma, voorzitter van de

voren met elkaar af wat je wel en wat je niet

constructies en de keukentafelgesprekken. Deze

woordelijk zijn voor de jeugdzorg en contracten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, had

vastlegt en wanneer je de gegevens vernietigt.

teams zullen de huidige toewijzingsrol overnemen

moeten sluiten met jeugdzorginstellingen riep

al benadrukt dat de ambtenaar geen diagnose

Wees heel transparant naar de ouders en

van Bureau Jeugdzorg. Maar, zo benadrukt hij, in

vragen op bij jeugdzorgorganisaties. Er werd

gaat stellen bij een jeugdige met psychische

kinderen. En alleen wat je nodig hebt voor goede

tegenstelling tot de bevoegdheden van Bureau

geprotesteerd tegen de bezuinigingen en het

problemen. De wet op de beroepen in de

hulp hoef je te weten. De praktijk is minder

Jeugdzorg, blijft die gemeentelijke betrokkenheid

hoge tempo van de hervormingsplannen. Het

individuele gezondheidszorg (wet BIG) blijft van

harmonieus, zo vertellen ze er gelijk bij. Zijn de

er ook als de jongere achttien jaar is geworden.

valt me daarom op dat de drie heren opvallend

kracht. Deze wet bepaalt of iemand bevoegd

ouders onvindbaar of niet aanspreekbaar? Dan

Hij knikt: “Jeugdzorg kan nu meer op een sociale

positief zijn over de overgang van jeugdzorg

is om te diagnosticeren. De drie heren uit De

zal iemand uiteindelijk toch een knoop moeten

manier vorm krijgen. Minder medisch. Sociale

naar de gemeenten. Het vraaggesprek met hen

Glind hebben daar ook niet de grootste zorgen

doorhakken. Het belang van het kind staat

oplossingen, daarin ligt toekomstperspectief, ook

vindt plaats voordat een werkbezoek van de

over. Als ik later aan de Edese wethouder

voorop.

voor Jeugddorp de Glind”.

2015 moet de jeugdzorg ‘dichtbij het kind’

verantwoordelijk voor de hulpverlening aan
jongeren van nul tot tenminste achttien jaar

In 2012 is de Alliantie ‘Kind in Gezin’
gestart waarbij wordt gestreefd naar
10.000 uithuisgeplaatste kinderen in een
passende gezinsvorm in 2020. Sindsdien
is het aantal gezinshuizen verdrievoudigd.
Website www.gezinspiratieplein.nl is
bedoeld voor opleiding en ondersteuning
van de gezinshuisouders. Bij een
gezinshuis worden kinderen in het gezin
opgenomen met een indicatie voor zorg
buiten het gezin: residentiële jeugdzorg.
Tenminste één van de ouders is in dienst
van een jeugdzorgorganisatie.
Van links naar rechts: Gerard Besten, directeur van Gezinshuis.com, Kees van der Werf, beleidsadviseur van Intermezzo en Gerard de Jong, directeur Rudophstichting.
(Foto: Marten Idema )
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Soci a l e w e r k voor z i e n i n g Ha mela nd en pra ktijkschool Pron ova zien
vera nd eri n ge n m e t ve rt rouwen tegemo et

,,Vroeger zetten we de ketels op de sociale
werkplaats in elkaar, nu bij Atag zelf’’
Misschien zag ik overeenkomsten omdat ik ze op dezelfde dag interviewde in de rust en ruimte van Oost-Achterhoek.
De directeur van de sociale werkvoorziening Hameland in Lichtenvoorde en de directeur van praktijkschool Pronova te
Winterswijk steunen de gedachte achter de Participatiewet:
uiteindelijk ook op het Graafschap College,

mensen met een arbeidsbeperking moeten in een gewoon bedrijf

niveau 1 of 2, prima school, daar werken we
uitstekend mee samen. Geef ze voldoende

aan het werk, als dat kan. En voor zowel Henry Wullink als

begeleiding en soms wat extra tijd om aan
rijping en motivatie te werken, dan lukt het wel.

Cor Verheul geldt: in 2015 zitten ze niet meer op die stoel.

Motivatie is heel belangrijk bij onze leerlingen.”
Met nadruk: ,,Ik hoor te vaak in het onderwijs:
deze leerlingen kunnen het toch niet, er moet

voltijdbanen. Wullink: ,,We draaien positieve

geld bij. Nee. Als je de arbeidsmarkt aanboort

cijfers. We zitten goed in het werk, niemand zit

en welbewust bedrijven en werkgevers

stil. Ik ben ook heel enthousiast over de manier

opzoekt, met ze in gesprek gaat én innovatief
samenwerkt met andere scholen en de

waarop wij zelf op zoek gaan naar werk. Neem
functiecreatie: we zoeken bij bedrijven naar

De winkel van de leerlingen van Pronova.

mogelijkheden voor werkzaamheden zonder dat

(Foto: Frank Vinkenvleugel)

gemeente is er enorm veel te bereiken.”

Ideeën

we reguliere arbeid verdringen. Zoals de functie

Pronova

Verheul is een man met ideeën. De school

Cor Verheul is interim-manager in het

moest ingrijpend reorganiseren. Verheul

Reshoring

onderwijs en heeft al heel wat scholen van

heeft er alle vertrouwen in dat zijn Pronova

van afdelingsassistent bij het Beatrixziekenhuis.”

Ook reshoring is onder leiding van Wullink

dichtbij meegemaakt: gewone scholen, voor

praktijkschool bezuinigingen aankan. ,,Ik zie

Henry Wullink, directeur van Hameland.

succesvol gebleken: het terughalen van werk

hoogbegaafden, speciaal onderwijs. Hij lijkt

de Participatiewet vooral als een kans. Maar

(Foto: Frank Vinkenvleugel)

uit het Verre Oosten naar Nederland, zoals

geen man die snel boos wordt. Maar hij fronst

alleen als alle betrokken partijen met elkaar

recycling. Bij Hameland werken nu 1.500

vervaarlijk als ik verwijs naar een artikel in

samenwerken, elkaar leren kennen en elkaar

hameland

mensen, vooral op basis van de Wsw (Wet

de Volkskrant. Daarin spreekt de voorzitter

vertrouwen. Die bereidheid is er nu al, maar

Wullink begon als ambulanceverpleegkundige

Sociale Werkvoorziening). Van deze 1.500

van de koepel van Praktijkscholen zijn angst

moet nog wel groeien. We merken echter dat

en heeft zijn loopbaan omgebogen tot interim-

werken duizend medewerkers van Hameland

uit dat door de komst van de Participatiewet

bedrijven nu ook zelf naar ons toe komen en

manager. In september 2010 begon hij aan een

bij een werkgever in de regio, onder meer bij

de praktijkscholen vooral bankzitters gaan

met ons meedenken.’’

forse klus: de reorganisatie van een bedrijf

Atag Verwarming. ,,Vroeger zetten onze mensen

afleveren, omdat ze niet meer bij de sociale

voor sociale werkvoorziening (‘Hameland’) dat

de ketels bij Hameland in elkaar, nu bij Atag

werkvoorziening aan de slag kunnen.

dieprode cijfers schreef. Toekomstbestendig

zelf, onder begeleiding van Atag personeel.”

maken en weer verder, dacht hij. Soms duurt dat

Dat is precies wat verwacht wordt in de

Tijdelijk directeur of niet, Verheul heeft er

in moderne kassa’s om te oefenen en in een

iets langer.

Participatiewet: minder beschut, meer regulier.

een hekel aan als zijn leerlingen bij voorbaat

echte winkel waar op woensdagmiddag

Het geheim van Hameland? Wullink: ,,Geschikte

afgeschreven worden. ,,Dat artikel doet het

allerlei producten verkocht worden door

Nadat Henry Wullink ‘Hameland’ weer

mensen in het kader die een goede ‘foto’ van

praktijkonderwijs geen goed. Natuurlijk, onze

de leerlingen. Hij is vooral ook trots op het

vlotgetrokken had en zijn opdracht aldus met

de mogelijkheden van iemand kunnen maken

leerlingen hebben meer tijd nodig om dingen

restaurant waar de leerlingen koken en

goed gevolg had voltooid stelde hij eind 2012

én van het bedrijf waar zo iemand zou kunnen

aan te leren maar met de juiste begeleiding

bedienen. ,,Onze leerlingen kunnen met een

ook zijn eigen functie ter beschikking. Er werd

passen. Die intake is heel belangrijk. Investeren

kunnen ze werken en er is wel degelijk werk

moderne espressomachine werken, inclusief

hem vervolgens gevraagd als parttime directeur

in goede jobhunters en de jobcoaches betaalt

voor hen. Maar het is aan ons als school om

piston en stoompijpje voor de melk; beter

van Hameland aan te blijven tot er een goede

zich uit.”

die bedrijven op te zoeken en te praten over

kun je in de horeca niet voor de dag komen”.

Ondanks de reorganisatie is het voor
Verheul ook noodzakelijk om te investeren:

de mogelijkheden die onze leerlingen hebben.

Ook na de schooltijd volgt Pronova de

tijd van de nieuwe Participatiewet zou kunnen

Over de rol van de gemeenten in 2015: ,,De

Onze leerlingen zijn kwetsbaarder maar zeker

leerlingen nog twee jaar op hun werk. Nu

binnenloodsen. Wullink blijft tot uiterlijk 31

gemeenten hebben het beste instrument in

niet zielig.”

al, en in de toekomst nog meer, is een goede

december en is, naar eigen zeggen, niet de juiste

handen: zij kunnen trajecten inkopen en daarbij

Hij vervolgt trots: ,,Bedrijven en gemeenten in

relatie met de gemeente van belang want als

persoon om nog nauwer met gemeenten te

ook naar het gehele plaatje van het gezin kijken

de Achterhoek tonen echt bereidheid om onze

het niet lekker loopt kan de praktijkschool

moeten samenwerken.

en inschatten of het passend is, oplossingen

leerlingen te helpen. Ik wil ze eigenlijk helemaal

niet ingrijpen. ,,De gemeente en eventueel

brengt. Ook dat is maatwerk en hoort bij ‘één

niet in een SW-bedrijf aan het werk zien. Ze

de SW-voorziening hebben daar een taak

Uitvoeringsbedrijf

gezin, één plan’. Gebeurt dat niet, dan voorzie ik

zitten daar wel veilig en beschut, maar het biedt

in, daarom is het nog meer dan vroeger van

‘Hameland’ is het uitvoeringsbedrijf voor de

dat we straks in de Participatiewet mensen aan

doorgaans veel te weinig uitdaging voor jonge

belang dat we elkaar kennen en van elkaar

sociale werkvoorziening van de gemeenten

de kant gaan zetten.”

mensen. Een aantal leerlingen van ons komt

weten wat we doen.”

opvolger gevonden wordt die Hameland de

Aalten, Berkelland, Haaksbergen, Oost Gelre en
Winterswijk. Dit samenwerkingsverband is een
zogeheten ‘gemeenschappelijke regeling’ (GR).

Meer mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk aan het

hen helpen om aan de slag te komen. De Wajong blijft bestaan voor

,,Een GR is in feite een ondemocratisch vehikel”,

werk bij een reguliere werkgever: dat beoogt de Participatiewet

jonge mensen die nooit zullen kunnen werken.

vindt Wullink. De directeur is in zijn visie een

die ingaat op 1 januari 2015. Bij deze wet worden de Wet Werk

Mensen die met een vast arbeidscontract op 31 december 2014 al

verlengstuk van verschillende lokale besturen.

en bijstand (WWB), de Wajong (Wet arbeidsondersteuning

bij een sociale werkvoorziening werken, behouden hun oude rechten.

Wullink: ,,Binnen de GR Hameland worden

jonggehandicapten) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) deels

Op termijn is er geld om binnen de Participatiewet structureel 30.000

de individuele belangen van de verschillende

samengevoegd. De gemeenten voeren de Participatiewet uit en

‘beschutte’ werkplekken te behouden voor mensen die niet bij een

gemeenten groter. Hierdoor wordt het steeds

kunnen loonkostensubsidie verstrekken aan werkgevers die mensen

reguliere werkgever kunnen werken omdat ze te veel begeleiding

moeilijker het gezamenlijke belang te dienen.

met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. De werkgever is

nodig hebben. Er komen 35 regionale werkbedrijven (RBW’s).

Gemeenten verschillen van opvatting over de

verplicht het cao-loon of wettelijk minimumloon te betalen, waarover

Dit zijn bestuurlijke samenwerkingsverbanden van gemeenten,

uitvoering van de Participatiewet.” Voor een

pensioen wordt opgebouwd. De subsidie overbrugt het verschil tussen

werkgevers en vakbonden. Gemeenten nemen het voortouw bij

rechttoe-rechtaan manager als Wullink een

de verdiencapaciteit van de werknemer en het cao- of minimumloon.

de regionale samenwerking maar dragen ook het financiële risico.

energievretende constructie. ,,Maar het is niet

De huidige Wajongers die geheel of gedeeltelijk kunnen werken,

Eventueel kunnen UWV, SW-bedrijven, onderwijsinstellingen en

anders.’’

blijven buiten de Participatiewet. Uitkeringsinstantie UWV blijft zich

cliëntenorganisaties betrokken worden bij de activiteiten van het

Wullink is trots op Hameland, hoe pijnlijk

voor hun reïntegratie inzetten. Nieuwe jonggehandicapten die kunnen

bestuur van het RWB. Hoe een RWB uiteindelijk vorm krijgt kan per

de reorganisatie ook was. Zeker voor het

werken kunnen wel in de bijstand belanden maar de gemeente moet

regio verschillen.

kaderpersoneel dat inkromp van 285 naar 85

zorgkrant

PGB: Baas over eigen zorg
‘Zelfredzaamheid’ en ‘eigen regie’; termen die bij herhaling naar voren komen en in de beleidsstukken over de
veranderingen in de zorg. Als leek zou je dan denken dat de overheid het persoonsgebonden budget, het pgb, belangrijk
zou vinden voor het zorgbeleid. Mensen met een pgb regelen immers hun eigen zorg. Vanaf 2015 wordt het echter niet
eenvoudiger voor een budgethouder.
Een persoonsgebonden budget is ideaal als

kijkt of de overeenkomsten met de zorgverlener

erachter komen dat die al heel ver gaan in wat

je hulp of zorg nodig hebt maar tóch zoveel

of instelling die de budgethouder heeft

gebruikelijke onderlinge zorg genoemd wordt.

mogelijk ‘gewoon’ wil meedoen in het leven

uitgekozen in orde zijn en of de zorgplannen

Daar komt dan nog eens mantelzorg bovenop.

van alledag met wonen, studeren of werken.

zijn goedgekeurd door het zorgkantoor of de

En dan komt pas de vraag naar een budget voor

Dat budget is een geldbedrag waarmee je zélf

gemeente. De zorgverzekeraar echter hanteert

zorg thuis.”

zorg of begeleiding inkoopt, zodat er mensen

voor een persoonsgebonden budget voor

En de pgb voor wijkverpleging? Aline Saers: ,,Ik

komen die je helpen op de manier die jij wilt

wijkverpleging weer andere regels.

ben bang dat de wijkverpleegkundige, die de

en op het tijdstip dat jou het beste uitkomt. De

Aline Saers is directeur van Per Saldo, de

mate van zorg moet gaan inschatten en daarvoor

budgethouder is de werkgever.

belangenvereniging voor budgethouders.

straks de indicatiegesprekken zal doen, de

Vanaf 2015 zullen mensen met een

Ze is blij met het trekkingsrecht. ,,Vóór 2003

mogelijkheid van een pgb niet snel zal noemen.

persoonsgebonden budget voor verpleging

was er ook trekkingsrecht via de Sociale

De verpleegkundige is namelijk in dienst van een

en begeleiding, die tot nu toe via de

Verzekeringsbank. Trekkingsrecht voorkomt

zorgaanbieder en zal er daarom ook minder snel

volksverzekering AWBZ hun pgb betaald

oneigenlijk gebruik door bemiddelingsbureaus,

aan denken.”

kregen, moeten aankloppen bij tenminste

zorgaanbieders en bureaus Jeugdzorg. Ook

In Woerden en Delft wordt proefgedraaid

twee instanties voor toestemming. Bij de

onterechte of te forse pgb’s kunnen met

met een zogenaamd ‘integraal pgb’, een alles-

gemeente voor Wmo-ondersteuning en bij de

trekkingsrecht voorkomen worden.”

in-één budget dat, zo nodig, levenslang wordt

zorgverzekeraar voor wijkverpleging. Gevolg:

uitgekeerd en alle leefgebieden omvat. Te

meer toewijzingsgesprekken en gescheiden

Veredelde oppas

administraties, terwijl begeleiding en verpleging

‘Per Saldo’ krijgt momenteel per week zo’n 1.400

meestal door één hulpverlener gebeurt omwille

ongeruste telefoontjes. Normaliter ligt dat rond

van de rust in een gezin en verminderde kans op

de 500. Veel vragen gaan over de gemeente.

dure verzekeringen. Sommige gemeenten

instanties moet aanvragen terwijl de beperking

infecties.

Van gemeenten wordt verwacht dat ze een

beschouwen begeleiding als een veredelde

er niet anders op wordt. Saers is enthousiast

denken valt aan hulp bij vervoer, wonen, werken
Aline Saers. (Foto: Peter Damen)

en onderwijs. Daarmee wordt voorkomen dat
iemand voortdurend indicaties bij verschillende

toereikend pgb-tarief vaststellen. Maar wat is

oppas. Maar het is op maat gesneden zorg.”

over deze proefgemeenten. ,,Dit zijn gemeenten

Trekkingsrecht

toereikend? Sommige gemeenten kiezen bewust

Als ik haar vertel dat sommigen gemeenten

die echt met eigen regie bezig willen zijn. Het

Vanaf 2015 wordt het geldbedrag voor

voor een veel lager uurtarief voor naastenzorg

voor een lager tarief kiezen om pgb-aanvragen

zal wel even duren voordat het systeem werkt,

begeleiding of jeugdzorg ook niet meer

dan de € 20,- per uur die het ministerie van VWS

te ontmoedigen, reageert Saers zeer bondig:

maar waar een wil is, is een weg.”

rechtstreeks op de rekening van de

nu rekent. ,,Er is destijds niet voor niets voor

,,Kletskoek. De gemeente heeft het zelf in de

budgethouder gestort maar op de rekening

dat bedrag gekozen”, meent Saers. ,,Gemeenten

hand of er een aanzuigende werking ontstaat

Meer informatie over het persoonsgebonden

van de Sociale Verzekeringsbank. Dit heet

vergeten wel eens dat een budgethouder ook

of niet. Als de gemeente goed navraag doet

budget, cursussen en voorlichtingsavonden:

trekkingsrecht. De Sociale Verzekeringsbank

werkgever is, inclusief werkgeverslasten en

naar wat de gezinsleden zelf al doen, zullen ze

www.pgb.nl

,,Ik zou veel liever vooral zijn moeder zijn”
Zonder persoonsgebonden budget zou Rick niet

de nare ervaringen met een pgb-bureau en het

meer in leven zijn. Daar is Lilian, de moeder van

onbegrip van mensen uit de omgeving. Lilian is

Rick, duidelijk over. Rick is 19 jaar en verstandelijk

inmiddels een bekende bij het ministerie van VWS.

zeer beperkt. Omdat Rick een zeldzame ziekte heeft

De voortdurende pogingen van instanties om de

waarbij tumoren zich nestelen in de hersenen en

beperkingen van Rick te classificeren in zorgzwaarte

andere organen zijn meerdere epilepsieaanvallen

pakketten of klassen of dominantiegradaties zijn

aan de orde van de dag, evenals hart- en

slopend. Mede dankzij de strijd van Lilian voor Rick

longproblemen.

en voor jongeren en volwassenen zoals hij wordt
er het komende jaar rekening gehouden met de

Soms gebeurt een wonder en verdwijnen sommige

zwaargehandicapten die thuis 24-uur per dag zorg

tumoren weer. Lilian laat hartecho’s zien waaruit

nodig hebben.

dat blijkt: de toen 8-jarige Rick overleefde een

Rick gaat naar de Wet Langdurige Zorg en valt niet

hartaanval ternauwernood. Het christelijke gezin

onder het gemeentelijk beleid voor begeleiding of

dankte God en krijgt zo, aldus Lilian, dagelijks kracht

jeugdzorg. Maar Lilian blijft alert en wijst op pagina

om door te gaan. Want de ambulance staat vaak

8 van de nota van wijziging: geen garantie ‘dat zij dit

voor de deur en vader Jan slaapt al 18 jaar in een bed

hoge budget kunnen behouden’. Lilian: ,,Dus ik vecht

naast de slaapcabine van zijn zoon. Dat moet wel;

door, voor Rick en voor die anderen. We hebben

anders is hij er te laat bij, ondanks alle apparatuur

immers geen keus?”

in het inmiddels volledig aangepaste huis. Rick

Lilian heeft het er moeilijk mee dat bureaucratie

moet 24 uur per dag in de gaten gehouden worden

zoveel van haar tijd vraagt. Ze voelt zich een

en is autistisch. Hij kan heel onrustig worden van

zorgmanager voor Rick. ,,Maar ik zou veel liever

te veel mensen die hij niet kent. Lilian kan moeilijk

vooral zijn moeder zijn.” Rick heeft nog twee jongere

weg. Ook al is er bijna iedere dag van de week een

broers die ook aandacht vragen. Maar het is niet

hulpverlener aanwezig, als Rick een zware aanval

anders. Rick wegbrengen naar een zorginstelling?

krijgt waarbij het alle kanten opgaat zijn er twee

,,Je brengt je baby toch ook niet weg. En dan zijn

mensen nodig om dat op te vangen. Ook tijdens het

we hem zó kwijt, want zo snel als we hier kunnen

interview begint Rick te schokken. Hulpverleenster

ingrijpen lukt niet in een instelling.”

Olga legt hem zo veilig mogelijk neer en praat

Ze is blij met de drie mensen die zes dagen in de

zachtjes tegen hem.

week zorg verlenen en die ze deels zelf heeft moeten
opleiden in de zeer specifieke zorg voor Rick. En ze

Moeder Lilian en zoon Rick. (Foto: Marten Idema)

Strijd tegen bureaucratie

geniet van de kleine dingen. ,,Laatst kwam onze zoon

Ondertussen vertelt Lilian over de strijd die ze

van 16 moe uit school. Hij ging lekker naast Rick

al sinds jaar en dag voert tegen de bureaucratie

zitten en ontspande toen hij een grote lach van Rick

rondom het persoonsgebonden budget, over

kreeg. Dan kunnen we er weer tegen.”

